ملخص الرسالة:
عنوان الرسالة باللغة العربيـة  :صورة الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية في الخطاب الصحفي المصري وعالقتها
باتجاهات الجمهور المصري نحو الدولتين (دراسة تحليلية وميدانية)
هدفت الدراسة إلى تحليل صورة كل من الواليات المتحدة األمريكية وروسيا االتحادية في خطاب عينة من الصحف المصرية
خالل الفترة من  2016حتى  ،2018و عالقتها باتجاهات الجمهور المصري نحو الدولتين  ،و قد قامت الدراسة بتوظيف منهج
المسح  ،و منهج دراسة الحالة و المنهج المقارن  ،و كل من مدخل البناء اإلجتماعي للواقع  ،و نظرية التهيئة المعرفية و اإلعتماد
علي وسائل اإلعالم  .خلصت الدراسة التحليلية إلى غلبة الصورة السلبية عن الواليات المتحدة األمريكية ،بالصحف  ،في مقابل
الصورة اإليجابية لروسيا االتحادية ، ,فيما توصلت الدراسة الميدانية إلي تراجع دور الصحافة في تكوين إتجاهات القراء نحو
الدولتين مقارنة بوسائل اإلعالم األخري .
أهم النتائج التطبيقية التى تم التوصل إليها:
 1-6جاءت صورة الواليات المتحدة األمريكية سلبية بالصحف طوال فترة الدارسة وتمثلت أهم سمات الصورة السلبية في
"استنزاف ثروات الدول الحليفة  "،و" تكوين التنظيمات اإلرهابية " .
 2-6غلبت السممممات اإليجابية علي صمممورة بصمممحف الدراسمممة خاصمممة بصمممحيفتي األهرام واألهالي حي تصمممدر دور روسممميا
اإلتحادية في " منع سيطرة التنظيمات اإلرهابية على سوريا" ،و"مساندة الدول العربية في قضاياها" .
 3-6لم يستطع  %45من المبحوثين من تحديد إتجاه محدد نحو الواليات المتحدة األمريكية  ،بينما جاء اإلتجاه السلبي في
المرتبة الثانية بنسبة . %30.9
 4-6أشممممارت نتائج الدراسممممة الميدانية لعدم قدرة  %47.1من المبحوثين علي تحديد إتجاه محدد نحو روسمممميا اإلتحادية  ،بينما
جاء اإلتجاه اإليجابي في المرتبة الثانية بنسبة . %33

عنوان الرسالة باللغة األجنبية:
The image of the United States of America and the Russian Federation in Egyptian press
discourse and its relation to Egyptians’ bearings towards the two countries (analytical and field
study) .
The study aimed to analyze the image of the United States of America and the Russian Federation
in a sample of the Egyptian newspapers discourse during the period from 2016 to 2018, and its
relation to readers’ bearings toward the two countries. The study used survey , comparative and
case study methods . A comprehensive theortitical framework gathering social reality construction
approach , and both Cognitive priming and media dependency theories was used . The study found
that The analysis found that the negative image of the United States of America in the newspapers
was negative in comparison to the positive image of the Russian Federation. The field study
showed that the role of the press in shaping readers' attitudes toward the two countries compared
to the other media has declined .

